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 ΠΡΟ:  1) Τπουργό Οικονομικϊν 
                  κ. Σςακαλϊτο Ευκλείδη 
 
             2) Αν. Τπουργό Οικονομικϊν 
                  κ. Αλεξιάδη Σρφφων 
 
             3) Γενικό Γραμματζα  
                  Δημόςιων Εςόδων  
                  κ. Πιτςιλή Γεϊργιο 
 
             4) Προϊςτάμενο Γενικήσ  
                  Δ/νςησ Ηλεκτρονικήσ  
                  Διακυβζρνηςησ και  
                  Ανθρωπίνου Δυναμικοφ 
                  κ. Παναγιωτόπουλο Νικόλαο 
 
              5) ΠΟΕ – ΔΟΤ 

  

 

Θζμα: «Αναξιοκρατική διαδικαςία επιλογήσ Διευθυντϊν, Τποδιευθυντϊν και  

             Σμηματαρχϊν των πιο νευραλγικϊν υπηρεςιϊν τησ Γ.Γ.Δ.Ε.» 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργζ, 

Καταδικάηουμε, κατόπιν ομόφωνθσ απόφαςθσ του Δ.Σ. του Συλλόγου μασ, τθν υπ’ 

αρικ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1005972 ΕΞ 2016/18.1.2016 «Καθοριζμός ηης διαδικαζίας 

επιλογής Προϊζηαμένων ζσγκεκριμένων οργανικών μονάδων επιπέδοσ Διεύθσνζης, 

Υποδ/νζης και Τμήμαηος ηων σπηρεζιών ηης Γενικής Γραμμαηείας Δημοζίων Εζόδων 

ηοσ Υποσργείοσ Οικονομικών» απόφαςθ του Αναπλθρωτι Γ.Γ.Δ.Ε., εριμθν του νζου 
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Γ.Γ.Δ.Ε. ο οποίοσ ανζλαβε κακικοντα ςτισ 20/01/2016, ςφμφωνα με τθν οποία 

καταργείται θ διαδικαςία επιλογισ Προϊςταμζνων με τθν υπ’ αρικ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 

ΕΞ 2014/7.12.2014 (ΦΕΚ 3380/Β/16.12.2014) απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Ε. και ορίηει ότι για 

τισ πιο νευραλγικζσ υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. (όπωσ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Φ.Α.Ε., Διεφκυνςθ 

Επίλυςθσ Διαφορών, Φορολογικζσ Περιφζρειεσ, Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 

Διεφκυνςθ Εςωτερικών Υποκζςεων, Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου, όλεσ οι 

Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ κ.α.), η επιλογή και η 

τοποθζτηςη πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο με απόφαςη του Γ.Γ.Δ.Ε. 

 Ο νζοσ τρόποσ επιλογισ δεν προάγει τθν αξιοκρατία οφτε και επιτρζπει ςε 

ςυναδζλφουσ να ςυμμετζχουν ςε μια διάφανθ διαδικαςία κατά τθν οποία κα 

μποροφν να γνωρίηουν εκ των πρότερων τον τρόπο αξιολόγθςισ τουσ. Επιπλζον, δεν 

ςυμβάλλει ςτθν αποπολιτικοποίθςθ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ και των ελεγκτικών 

μθχανιςμών.   

  Απαιτοφμε την πλήρη διαφάνεια ςτην επιλογή και τοποθζτηςη 

Διευθυντϊν, Τποδιευθυντϊν και Σμηματαρχϊν και τον οριςμό ςυγκεκριμζνησ 

αξιοκρατικήσ διαδικαςίασ επιλογήσ και τοποθζτηςησ, με αντικειμενικά κριτήρια 

τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τόςο τα τυπικά όςο και τα ουςιαςτικά προςόντα 

όλων των ςυναδζλφων. Η επιλογή των άριςτων και όχι των «αρεςτϊν» είναι 

απαίτηςη όλων των ςυναδζλφων και τησ κοινωνίασ για την αποτελεςματικότητα 

τησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ και την προςταςία του Δημοςίου υμφζροντοσ. 

 

                                                          

                               Για το Διοικητικό υμβοφλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

     ΚΟΤΠΚΑ  ΜΙΥΑΗΛ  ΡΑΠΣΟΤ ΟΛΓΑ 


